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Megemlékezés Rákoskerten
Október 6-án, már egy órával az ünnepi megemlékezés kezdete előtt gyülekeztek a Bodonyi utca – Andráshida utca sarkán az emlékezni vágyó lakosok. Nemcsak
Rákoskertről, a környékéről is sokan eljöttek.
Hatvani Zoltán úr, a 9. választó kerület képviselője
érkezett elsőként. Az ünnepségre való előkészületeket
figyelve beszélgetett az emberekkel a tér létrejöttének
körülményeiről. Hat óra előtt pár perccel megérkezett
Dunai Mónika országgyűlési képviselőnk, Fohsz Tivadar alpolgármester úr, a 8. választó kerület képviselője
és végül egy másik megemlékezésről jött sietve Riz Levente polgármester úr. A Himnusz közös éneklésével
kezdődött meg az Aradon kivégzett 13 vértanúra valamint a Pesten kivégzett miniszterelnökre, gróf Batthyány
Lajosra emlékező ünnepi műsor, amelyet a Kossuth Lajos Általános Iskola 8.b osztályos diákjai adták elő a
magas színvonalon Novákné Tömösközy Etelka osztályfőnökük vezetésével.
Fohsz Tivadar a múltat összekapcsolva a jelennel
kiemelte, mindig és minden korban ki kell állni az igazságért, harcolni kell még akkor is, ha tudjuk, hogy olykor áldozatot kell hozni. Hatvani Zoltán beszédében
visszatekintett a pár évvel ezelőtti múltba, mikor még
csak készültek arra, hogy ez a tér létrejöjjön. Fohsz Tivadar képviselőtársával együtt ültették el a 13 fát, melyek tövébe lettek elhelyezve a mártírok nevét tartalmazó márványtáblák. A 14-ik fát, egy diófát, az egyik helyi
lakos ültette középre, ennek tövébe került a mártír miniszterelnök táblája.
A jelenlévő korabeli huszárok az 1848-1849-es szabadságharc zászlaját földig hajtották. Többszörös ágyúszó mellett a tér közepén felállított, Kovács Zoltán erdélyi fafaragó által készített kopjafánál elhelyezte a megemlékezés koszorúját Dunai Mónika, Riz Levente,
Fohsz Tivadar és Hatvani Zoltán. Mellettük a rákoskerti
lakosok is letették a tisztelet virágait. Az iskola dolgozója által elhelyezett egy-egy szál rózsa mellé az ünnepi
műsorban szereplő diákok minden márványtáblához vittek egy-egy mécsest, fejet hajtva a mártírok emléke
előtt.
Ünnepélyes keretek között, a Szózat hangjaival zárult
az „Aradi vértanúk tere” felavatása Rákoskerten.

Gál Tiborné Iskolagazda

2014. november

Még mindig csatornaépítés
A csatornaépítést végigszenvedő lakók tapasztalhatták,
hogy mára már mindenhol befejeződött a gerincvezeték
építése és a helyreállítás is. Kivétel azért mindig van, hiszen a Görömböly és a Sáránd utcák egy-egy szakaszára
ezt még nem lehet elmondani. A Görömböly utcában a
Pányva utcánál még mindig fúrják a csatorna-fektetéshez
szükséges alagutat, míg a Sáránd utcánál nem aszfaltozták
vissza az úttestet. Sajnos rossz hír a Sáránd utcaiaknak,
hogy napokon belül elkezdik az átemelőmű áramellátását
biztosító földkábel fektetését a helyszínen, ami a
Rákoskert sugárút és a városhatár közötti szakaszt érinti a
páros oldalon, vagyis ezen a helyszínen a zöldsávot fogják
feltúrni a munkálatok miatt. Ha elkészül az átemelő, akkor
ismét kiássák a gerincvezeték feletti töltést, és itt, a
szennyvízcsatorna felett fogják elhelyezni a nyomócsövet
is. Ebben a nyomócsőben nyomják vissza a terület mélypontján lévő átemelő műben összegyűlt szennyvizet. Ennek elkészülte után fogják csak helyreállítani a régi, jó
minőségű aszfaltutat. Sajnos a mostoha időjárási viszonyok miatt a beruházás során 1-2 hónapos csúszás tapasztalható, de a beruházó szerint ez nem veszélyezteti a végső
átadási határidőt, ami 2015. augusztus.
A Zrínyi és a Csengés közötti utcákban 2014. nov. 10én megtörtént a második átadás-átvétel is. A Fővárosi projektcégtől érkező műszaki ellenőr rengeteg hiányosságot
tapasztalt, ez az oka annak, hogy ismét visszatértek az építők. A kivitelező folyamatosan próbálja kijavítani a trehány munkavégzésből adódó hibákat. Ezeken a bejárásokon mindig részt vett Hatvani Zoltán is, akihez 2013 októbere óta közel 300 bejelentés, panasz érkezett. A kivitelezőnek az eredeti állapotot kell helyreállítania, tehát ahol
volt vizesárok ott azt ki kell takarítania, ahol gyalogos bejáró volt, azt kell újraépítenie és ahol szórt bitumenes útzárás volt, ott azt is meg kell csinálnia. Mivel öt brigád dolgozott az utcáinkban, így voltak szerencsésebb és pechesebb lakótársaink is. Például a Tiszanána utca felülete a
Rákoskert sugárút és a Pásztortűz utca között sokkal jobb
lett, mint korábban, de a Görömböly utca felületzárása
még a második próbálkozásra se lett olyan, mint régen.
A Csengés utca és a városhatár közötti szakasz műszaki
átadása is csúszik, így ezen a területen még a belső rákötést sem lehet terveztetni. A beruházó ígérete szerint, ha
kegyes lesz az időjárás, akkor december elejére befejeződnek a munkálatok a Görömböly utcában és akkor ez a szakasz is átadható lesz.

A harmadik ciklusban is folytathatják
munkájukat a helyi képviselők

Emlékezés Makovecz Imrére
Harmadik alkalommal szervezete meg a Rákoskerti
Templom Alapítvány 2014. szeptember 28.-án
Makovecz Imre halála évfordulójának megemlékezését. A szervezet ezzel hagyományt teremtett, hiszen
Rákoskerten fog megépülni a világhírű építész utolsó
befejezett templomterveként (2009-2010), első temploma Budapesten.
A zsúfolásig megtelt Rákoskerti Művelődési Ház
nagytermében Janikné Megyery Rita, a rendezvényt
szervező Rákoskerti Templom Alapítvány elnöke, köszöntötte a jelenlévőket és sajnálattal közvetítette
Makovecz Imre özvegyének üzenetét, hogy nem tud
jelen lenni a rendezvényen. Éppen ebben az időpontban történik férje síremlékének felszentelése. Az elnök
-asszony felkérte Dr. Füzesi Zoltán református lelkészt, hogy közös imával járuljanak hozzá ehhez a
kegyeleti eseményhez.
Fohsz Tivadar alpolgármester úr köszöntője után
emelkedett szólásra a megemlékezés díszvendége: Jókai Anna Kossuth-nagydíjas író, aki nosztalgiával emlékezett az Alapítvány első, 2004. augusztus 20.-án, a
leendő templom helyszínén megrendezett igehirdetéses eseményre. Elmondása szerint, azóta is figyelemmel kíséri a templomépítők áldozatos munkáját és, bár
még ma is rengeteg akadályba ütközik egy templomépítés, reményét fejezte ki, hogy a már meglevő építési
engedélyek birtokában hamarosan felépül Makovecz
Imre „Mennybemenetel” temploma. Jókai Anna nagy
tisztelője az építész munkásságának, ezért, mint nemzetében és gondolkodói hitvallásával rokon művészről,
róla is megemlékezik nemrég megjelent „A mérleg
nyelve” kétkötetes esszé-, tanulmány, és meditáció
gyűjteményes művében. Felszólalása befejezéseként
ebből a könyvből idézett:

Az október 12-én megtartott önkormányzati választáson
ismét a két korábbi képviselő kapott bizalmat. Eredmények a
kapott érvényes szavazatok sorrendjében:
8.sz. evk
Fohsz Tivadar FIDESZ-KDNP 1 033
(55.99 %)
Paulik József MSZP-DK-EGYÜTT-PM 441 (23.9 %)
Nyiri Zoárd Gergely
JOBBIK
153
(8.29%)
Janikné Megyery Rita Itthon Rákosmentén 120 (6.5%)
Bartha Attila
LMP
98
(5.31%)
9.sz. evk
Hatvani Zoltán
FIDESZ-KDNP 1 345 (63.71%)
Horváthné Biró Mária MSZP-DK-EGYÜTT-PM
395
(18.71%)
Balog Tamás
JOBBIK
172
(8.15%)
Nagy Zoltán
Itthon Rákosmentén
126 (5.97%)
Nagy Marcell
LMP
73
(3.46%)
A Budapesten mandátumhoz jutott 293 képviselő közül
Hatvani Zoltán a második legmagasabb támogatottságú
képviselő – közel 64%-os eredményével. (Az első Rózsahegyi Péter Rákosligetről. Négy évvel ezelőtt Hatvani volt
első a fővárosban, akkor a szavazók 67%-a támogatta újraválasztását.)
Érdekes, hogy az itt indulók közül a nyertes képviselők
mellett még két helyi jelölt kapott lehetőséget saját pártjától
arra, hogy bizottsági munkában dolgozzon a következő években. Horváthné Biró Mária és Nyiri Zoárd Gergely a Pénzügyi, Költségvetési Bizottságban képviselik majd pártjaik
elképzeléseit.
A győztes képviselőket arra kértük mondjanak néhány
mondatot arról, hogy a következő, immár 5 évben mit szeretnének megvalósítani
Fohsz Tivadar: „Nagyon fontos számomra a helyi civil
közösségek folyamatos támogatása – itt első helyen a
Rákoskerti Polgári Körre gondolok és az intézményeink fejlesztése. Ezek mellett Zoltánnal közösen mindent meg fogok
tenni a rákoskerti főtér fejlesztéséért, amit jelenleg három
ütemben képzelünk el. Ebben a ciklusban biztosan megvalósul az első két ütem, vagyis megújul a Gázátemelő és az orvosi rendelő közötti terület és új helyre költöztetjük a két
háziorvosunkat. Ebben a munkában továbbra is folyamatosan egyeztetünk az orvosokkal. Nagy álma valósulna meg a
helyieknek, ha elindulhatna a Makovecz-féle református
templom és a Katolikus Közösségi Ház építése is.”

Ő
(Makovecz Imre)
Egy csecsemőarc ártatlan bánata
Kamaszok villámló dühe
Fölszippantotta Michael százada –
szikkad a Föld, nélküle.

Hatvani Zoltán: „Minden önkormányzati ciklusomban
megálmodok egy nagyobb fejlesztést, amit azután folyamatosan próbálok megvalósítani, vagy továbbfejleszteni. Ezt
nevezem „zászlóshajónak”. 2006 és 2010 között ilyen volt
a Vida-dombi játszótér és környéke, 2010 és 2014 között a
Rákoskerti Művelődési Ház megjelenése, arculata, most
2014 és 2019 között Rákoskert volt piacterét, későbbi főterét szeretném átalakítani, aminek egyik legfontosabb állomása egy új orvosi rendelő létrehozása lesz.”
Fohsz Tivadar képviselőt az alakuló ülésen a képviselőtestület ismét alpolgármesternek választotta, míg Hatvani
Zoltán az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is a Fidesz
frakcióvezetője és a Városfejlesztési, Vagyongazdálkodási
Bizottságot fogja vezetni.

De a Jel itt maradt,
A fából, kőből kisír a lélek
Őrzik Őt az Égben, miként az Ég alatt
az emberképű angyalféleségek.
(2012)
A megemlékezés a népszerű Misztrál együttes, alkalomhoz illő, a résztvevők óriási tetszését kiváltó koncertjével és a „Boldogasszony anyánk” ősi magyar
ének közös eléneklésével fejeződött be.
Árvay Ferencné
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MEGHÍVÓ

Maradtak még lombzsákok

A Rákoskerti Torna Kupa Szervezői
tisztelettel meghívják Önt

Ismét rekord mennyiségű zsákot osztottak ki képviselőink. Az ő elmondásuk alapján lapzártakor még mindkét körzetben maradtak ingyen átvehető zsákok. Fohsz
Tivadar az óvodában osztotta a zsákokat, így aki még
nem vette át, azok az intézmény vezetőjénél – Béres
Károlyné Icánál érdeklődhetnek még, hogy mikor mehetnek a zsákokért. Hatvani Zoltánnál még 40 kupac
zsák van, amit a képviselő házánál vehetnek át a helyiek. Ennek időpontját telefonon kell egyeztetni a képviselővel! (30/9440-203)
Jó hír még, hogy a Főváros is beszállt a rezsicsökkentésbe, így a Rákoskerti Művelődési házban a korábban megszokott 270 forint helyett, immár 150 forintért
lehet további zsákokat vásárolni. Jó tudni viszont, hogy
a „zöldkukás” már csak néhány hétig járja körbe az
utcákat hétfőnként, de ha nincs már a hétfői járat, akkor sincs baj, mert ezután a kommunális szemetet elszállító szemeteskocsi fogja elvinni a kapuk elől a
zöldhulladékkal teli lombzsákokat.

2014. december 6-án
a Budapest XVII. Kerületi Kossuth Lajos
Általános Iskola
(Bp. XVII., Erzsébet krt. 56.) tornatermében megrendezésre kerülő
Rákoskerti Torna Kupa
diáktorna versenyre.
A verseny kezdési időpontja 8.30,
az ünnepélyes megnyitó 13.00-kor lesz.

KÖZMEGHALLGATÁS

Kirándulás

Idén is lesz a kerületben Közmeghallgatás, melynek
időpontja 2014. december 11. (csütörtök) 18.00. Helyszíne ismét a Vigyázó Sándor Művelődési Ház lesz.
Ezen a fórumon a teljes képviselő-testület részt vesz és
az előre leadott kérdésekre lehet azonnal választ kapni.
A Hírhozó c. kerületi lapban fog megjelenni majd egy
felhívás, ami tartalmazza, hogyan lehet kérdéseket feltenni a városvezetőknek.

A Rákoskerti Polgári Kör idén kerületünk testvérvárosába - Horvátországba, az Adria-menti Lovranba utazott. Részletes beszámolót és sok-sok képet találhatnak
honlapunkon: a www.kertilevel.hu -n

Ismét teke Rákoskerten
Itt a remek lehetőség a szabadidős sportolásra. Tekézz baráti társaságban Rákoskerten!
2015. februárjában induló szabadidős tekebajnoksághoz baráti társaságok, munkahelyi szerveződések
csapatainak jelentkezését várjuk.
Ehhez hazai pályaként a Rákoskerti Enikő Büfé
melletti tekepálya vehető igénybe. Jelentkezni
Sajermann Gergőnél lehet a +36-70-222-9312 telefonszámon, illetve a premiumspedition@gmail.com e-mail
címen.
A rendezvénnyel kapcsolatos részletes információkat a www.karpatsport.hu oldalon találhatnak.
Hajrá Rákoskert!

Faültetés
A Kerti Levél legutolsó számában megjelent faültetéssel kapcsolatos felhívásra Hatvani Zoltánnál 12 lakó
jelezte, hogy szeretne fát ültetni a háza előtti közterületre. Összesen 18 fát ültetett el az Önkormányzat a
helyi Polgári Kör aktív hozzájárulásával. Az Ötvenötben cseresznyefákat, míg máshol várostűrő fákat – japán akácot, szivarfát, madárberkenyét ültettek. Az akciót jövőre is meghirdetik.

Zalakarosi apartman kiadó.
Uszoda, szauna a házban!
SZÉP Kártyát elfogadunk.
30-238-98-82
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A Rákoskerti Művelődési Ház programjai:
Ascher Oszkár Színház

KIEMELT PROGRAMOK
November 15, szombat 9-13 óráig
BABA- ÉS GYERMEKRUHABÖRZE

November 22, szombat 18 óra
Régen van – válogatás Karinthy Frigyes műveiből
Belépő: 900 Ft/ fő
Előzetes jelentkezést kérünk telefonon!

November 16, vasárnap 17 óra
ÍRÓ- OLVASÓ TALÁLKOZÓ

December 7-én, vasárnap 10 órakor
TÉLAPÓVÁRÓ MESESZÍNHÁZ

Hütter Márta: Modern Zsoltárok
című könyvének bemutatója
Beszélgetőtárs: Horváth Gábor Miklós költő, újságíró
A könyv ihlette fotósorozat kiállítás-megnyitója
Közreműködik: Kerti Tünde az Ascher Oszkár Színház tagja
Rákoskerti írónkkal való, dedikálással egybekötött,
kötetlen beszélgetés után a könyv ihlette fotósorozatból
készült tárlat tekinthető meg, december 5-ig.
Mindenkit szeretettel várunk!
A részvétel díjtalan.

November 23, vasárnap 10 óra
KERTI KÖLYÖKKUCKÓ:

Három szegény szabólegény

Krampusz a zsákban
-élő szereplős meseszínház a Mikulás Központ előadásában
A BELÉPŐ MINDEN RÁKOSKERTI ÉS SZÁRAZHEGYI
GYERMEK RÉSZÉRE INGYENES
Ingyenesen igényelhető az alábbi módokon:
8. sz. körzet: Fohsz Tivadartól e-milen a:
fohsz.tivadar@rakosmente.hu címen, sms-ben a 20/569-2864-es
számon várjuk az igényléseket a szülő neve, lakcíme és az
igényelt gyermekjegy számának feltűntetésével.
9. sz. körzet: Hatvani Zoltántól interneten:
www.hatvanizoltan.hu/index.php?id=jegyrendeles
A jegyek korlátozott száma miatt előzetes jelentkezést kérünk!
Belépő: 700 Ft

Fergeteges, interaktív gyermekkoncertje
Mindenki Karácsonya
Hol volt, hol nem volt… kezdődik a mese a három szegény
szabólegényről. A három testvér: Tomi, Sanyi, Norbi.
December 14, vasárnap 10 órától
Közreműködik: Dömötör Sándor, (jele a spulni) – billentyűs 10 órától A Fogi Színház előadásában a Suszter és a karácsonyi
hangszerek, Hegyi Norbert, Norbi (jele a gomb) – bőgő
manók című zenés mesejáték a Grimm testvérek meséje nyomán.
basszus, Joós Tamás, Tomi (jele a mérőszalag) – ének, gitár
17 órától Az első karácsony - ünnepi koncert Szolnoki Péterrel
Útjuk elmesélésében segítségükre lesz sok neves költő:
Az ünnepi műsor közreműködői:
A.A. Milne,Gazdag Erzsi, Devecseri László, József Attila,
HAJDU KLÁRA Fonogram díjas előadóművész,
Gaál Zsuzsa, Kányádi Sándor. A hangszerek dallamai után
2013-as év énekesnője,
Interaktív Kézműves Kuckónkba várjuk a gyerkőcöket,
SZOLNOKI PÉTER Artisjus díjas előadóművész,
ahol késő őszi hangulatban csodás dolgokat alkotunk
az 5 aranylemezes Bon-Bon zenekar énekese.
MINDEN ÉRDEKLŐDŐ NAGYCSALÁDOS
Zongorán kísér: Neumann Balázs, jazz-zongoraművész,
RÁKOSKERTI ÉS SZÁRAZHEGYI GYERMEK
zeneszerző, a Liszt Ferenc Zeneakadémia tanára.
RÉSZÉRE DÍJTALAN BELÉPŐ IGÉNYELHETŐ az
A rendezvény, az előzetesen átvett, regisztrációs szelvénnyel
alábbiak szerint 8. sz. körzet: Fohsz Tivadartól e-mailen:
látogatható! Jegyek december 2-5-ig igényelhetőek a művelődési
fohsz.tivadar@rakosmente.hu; sms-ben: (06-20) 569-2864 a
házban. A jegyek foglalása jelentkezési sorrendben történik,
szülő neve, lakcíme és az igényelt gyermekjegy számának
átvehetőek: december 11-én 9-20 óráig a helyszínen!
feltűntetésével. 9. sz. körzet: Hatvani Zoltántól interneten:
Mindenkit szeretettel várunk!
Támogatók: Fohsz Tivadar alpolgármester, rákoskerti önkormányzati
www.hatvanizoltan.hu/index.php?id=jegyrendeles
képviselő, Hatvani Zoltán rákoskerti önkormányzati képviselő
Belépő: 700 Ft

Elektromos háztartási gépek, szivattyúk,
villanybojlerek, benzinmotoros fűnyírók,
láncfűrészek-láncélesítés–kerti kapák javítása.
Lézernyomtató kazetták töltése és cseréje.
06-20-9467-302

Képviselők elérhetősége:
fohsz.tivadar@rakosmente.hu
06-20-56-92-864
hatvani.zoltan@hatvanizoltan.hu 06-20-39-22-252
Kerti Levél
Megjelenik 4 000 példányban
Kiadja a Rákoskerti Polgári Kör
Szerkeszti: Orosz Károly
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